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نبذة عن احملاضر
عبداهلل سنان أمحد. د

.2012/ جامعة النهرين –دكتوراه يف اختصاص االنشاءات -
(حلد االن-2013/ )كلية املنصور اجلامعة -تدريسي يف قسم اهلندسة املدنية -
(.حلد االن–2008( / )مكتب العاني والشماع)اهلندسية مكتب الدكتور كوان العاني لالستشارات /  مهندس -
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احملاضرةأهداف 

:علىسنكون قادرين ، احملاضرة هناية هذه يف 

.أهم التحديات اليت تواجه التعليم عرب اإلنرتنتحتديد -
.أفضل ممارسات التعليم عرب اإلنرتنتوصف -
.واحملرتم للطلبة اثناء التعلم خطة لتعزيز السلوك الشامل وضع -
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التحديات ؟
التعليم االلكرتوني ةداخل القاعات الدراسية املألوف

حتول التعليم
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التحدياتالتحديات ؟

عزلة الطلبة اخنفاض مركزية املؤسسة
فقدان االتصال الفيزيائي 

باملؤسسة وباحملاضر
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التحديات ؟
فقدان االتصال 

الفيزيائي

احلاجة اىل التشجيع الذاتي

غياب إجيابيات العقل 

اجلمعي

اخنفاض مستوى الشعور 

باملسئولية

غياب القدوة
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التحديات ؟
الكلية/ اخنفاض مركزية املؤسسة 

املساعدة يف تطبيق 

الضوابط

اتساع مسئولية احملاضر

املساعدة يف تنظيم الفصل 

الدراسي
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التحديات ؟
عزلة الطلبة

جاذبية احملتوى

نسلبيات التعليم املتزام

عدم الفهم

سلبيات التعليم غري 

املتزامن
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تأمل
ريها على برأيك ، كيف ميكن التغلب على التحديات السابقة او تقليل تأث

الطالب اجلامعي ؟

.....اكتب مالحظاتك 
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.غري صور مجيع حساباتك اىل صورتك الشخصية•
.استخدم الفيديو اخلاص بك دائمًا ما مل متنعك جودة اإلنرتنت من ذلك•
.تواصل مع الطلبة بصورة متزامنة من حني آلخر عن طريق النشاطات•
.الفصل الدراسي/ من املهم عمل فيديو تعريفي تقدم فيه نفسك للطلبة يف بداية العام •
فقدان االتصال .قد يفضل البعض وضع سريته الذاتية، نشاطاته ضمن الصف االلكرتوني•

الفيزيائي

نصائح

عملية
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/عمل جدول تفصيلي يتضمن كيفية سري احملاضرات، املواضيع ، أداء الواجبات اثناء العام •
(Schedule)الفصل الدراسي

.االلتزام باملواعيد قدر اإلمكان، وجعل صيغ احملاضرات دورية•
.طرق التقييم للطلبة منذ بداية العام الدراسي/ توضيح مواعيد التقييم •
.قد يكون من اجليد توضيح ما سبق مبنشور خاص يكون مرئيا للجميع طيلة فرتة التعلم•
أي تقرير جيب توضيح كيفية احتساب الدرجة عن طريق اعتماد سلم التقييم او/ لكل امتحان •

(.الحقاRubricسيتم شرح سلم التقييم )وسيلة اخرى 
. توضيح طريقة احتساب السعي العام•

م اخنفاض مركزية القس
الكلية/ 

نصائح

عملية
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.زد من جاذبية احملتوى•
.غري طرق التقييم التقليدية•
(.وغريها....اختبارات ، تقارير ، حلقات نقاشية )تنويع طرق التقييم •
.اعط للطالب بعض احلرية يف اختيار طريقه تقييمه•
.  شجع االبداع وخصص له نصيبا من التقييم•
.احلايل يف جمال اختصاصكاهتم بسوق العمل •
عزلة الطلبة.  اعط اهتماما وحدودا للسلوك األخالقي املتبع داخل الصف االلكرتوني•

نصائح

عملية
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األخالقي يف الفصل الدراسيالسلوك 

املصادر دائمااىل وأشر تعابريك اخلاصة استخدم • األمانة االكادميية

اد ، إهانة ، استهداف ، استبع)التنمّر اإللكرتوني آداب التعامل اإللكرتوني السليم؛ •

؛ مسؤولية األستاذ( مضايقة
السلوك الصفّي

.الطلبةيف محاية خصوصية مسؤولية األستاذ • اخلصوصية 

ق هل سب" . قواعد سلوك"توضيح السياسات املتبعة قبل بدء الصف من خالل عمل •

لك ان عملت واحدة؟ هنج استباقي
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.  عهاتوضّح بالتفصيل القواعد األخالقية أو القِيم ومعايري السلوك اليت جيب على مجيع األعضاء إتبامكتوبة وثيقة 

قواعد السلوك

ما سبب امهيتها؟

متثل قواعد السلوك سجالً واضحًا وحمددًا وشامالً لبيئة الفصل الدراسي حيث توضّح إىل مجيع األطراف املعنيّة احلقوق
.واملسؤوليات والسلوكيات املقبولة

.أيضا مساحة آمنة وشاملة وتوفر احلماية جلميع الطلبة وأعضاء اهليئة التدريسيةختلق •
.شعورًا بالنظام واألمان للطلبة والذي بدورة يقلّل قلقهمختلق •
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عناصر قواعد السلوك

:ويتضمن ذلك

.حقوق الطلبة وأعضاء اهليئة التدريسية•

.مسؤوليات مجيع األطراف مبا يف ذلك الطلبة وأعضاء اهليئة التدريسية•

.احلد األدنى للسلوك املقبول من مجيع الطلبة•

تتضمن مستويات خمتلفة من الشدة والعواقب تدعم بيئة آمنة وشاملة جلميع الطلبة-انتهاكات السلوك •

اإلجراءات املعيارية على مستوى اجلامعات•
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امثلة-قواعد السلوك عرب االنرتنت 

حقوق اهليئة التدريسية

القيام بعملهم دون ان يتم تشتيت انتباههم ، احلق يف السالمة يف مكان العمل ، احلق يف االحرتام: احلق يف•

مسؤوليات اهليئة التدريسية
؛ فهم الطالب واالهتمام بهبإحرتامإبداء الكفاءة واإلبداع وضبط النفس ؛ معاملة مجيع الطلبة •

حقوق الطلبة

واالحرتام واألمان ؛ احلق يف التعليم ؛ احلق يف املعاملة العادلة والتقييم العادلباإلنتماءاحلق يف الشعور •
مسؤوليات الطلبة

لطلبة االلكرتوني على امت االستعداد للتعلّم ؛ املساعدة يف خلق بيئة تتصف بالشمول واالحرتام ؛ احرتام مجيع ااحلضورللصف•

وأعضاء اهليئة التدريسية
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تأمل

يف هل تقوم بإيضاح امثلة السلوك األخالقي عرب اإلنرتنت•
صفك؟

هل تقدم إرشادات استباقية مناسبة لسلوك الطلبة؟•
هل لغتك والصور على اإلنرتنت شاملة؟•
هل حتاسب الطلبة على السلوك؟•
هل حترتم خصوصية الطلبة؟•
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استطالع

أي من اإلجابات أدناه هي أمثلة على السلوك األخالقي يف فصل دراسي 
عرب اإلنرتنت؟

.Aتوثيق مصادر للمعلومات

.Bاستخدام اللغة املناسبة والتواصل مع الطلبة

.Cاحلفاظ على سرية درجات الطلبة
.Dكل ما ورد اعاله
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تذكر
ااستباقيًميكن ألعضاء اهليئة التدريسية ان تتخذ هنجًا •

إلنشاء بيئة شاملة توفر احلماية للطلبة عرب اإلنرتنت

ا تعّد قواعد سلوك الدورة التدريبية عرب اإلنرتنت أساسً•
مهمًا للمسؤولية املشرتكة يف احلفاظ على مساحات آمنة 

.توفر احلماية جلميع الطلبة
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آداب التعامل اإللكرتوني السليمقواعد 

ل التحقق قب

!النشر
تجنّب 
السخرية

من فضلك و"

"شكرا لك

ال تخرج 

عن 
الموضوع

التحقق من 

االسئلة االكثر 
طرحا  

ال تسّمي 

االشخاص 
بألقاب معينة

احترام 

اآلراء أنشر الملخصات

تجنّب اللغة 
الحادة أهتم باألمالء و 

القواعد

كن متسامحا



21

السؤال االول
:صح أو خطأ

لست مضطرًا إىل توثيق املصدر إذا ما قمت بإعادة 
.صياغة املعلومات فقط
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الثانيالسؤال 
:صح أو خطأ

صباحًا حيث ال يتوجب 12:00الطالب الساعة إىل إرسال رسالة ميكنين 
مبواعيد او معلوماتعليهم الرد ، فأنا فقط اقوم بتزوديهم 


